BŘEZEN 2020

Z RADNICE ...
Průtah
Celý měsíc firma intenzivně pracovala na uložení
hlavní kanalizační stoky, dále si připravovala kanalizační přípojky k nemovitostem, které by se měly začátkem března začít připojovat. Chodníky v ulici
V Ouvoze se nepokládají z důvodu špatného počasí.
Firma by chtěla začít s pokládkou dlažby na přelomu
měsíce března a dubna. Více informací o průběhu
stavby najdete v harmonogramu prací navrženém
firmou Robstav.

Hedčanská škola
Začátkem měsíce proběhla pracovní schůzka
s panem Konášem z NPÚ (Národní památkový ústav)
ohledně rekonstrukce oken v budově hedčanské školy. Pan Konáš vypracuje posudek a vydá nám závazné
stanovisko, podle kterého se budeme řídit při rekonstrukci oken.
DPS
Na konci února se naši zaměstnanci technických
služeb pustili do rekonstrukce bytu v DPS. Rekon-

strukce spočívá v tom, že dojde k výstavbě nové bezbariérové koupelny a WC. Udělají se nové rozvody vody a elektriky, dále nová kuchyňská linka, skříně a
podlahy. Veškeré zednické práce obstarají naši zaměstnanci.
Vichřice
Celý únor nás trápí stále silný vítr, který některé
dny přecházel do vichřice. Naštěstí nemáme žádné
velké škody. V lese nám leží cca 50 m3 dřeva a to
jednotlivě. Takže se nenavýší zalesňování. Snad už se
ta příroda umoudří.
Kulturní a sportovní akce
Na konci února proběhl v sokolovně tradiční myslivecký ples s bohatou mysliveckou tombolou. Hned
v úterý uspořádali fotbalisti v čele s p. Píclem masopustní průvod a večer zábavu v sokolovně Poslední
den v únoru pořádali naši volejbalisti tradiční sportovní desetiboj se spoustou sportovních „zážitků“.
Jaroslav Koura, místostarosta

Výsledky projednání rady města na 2. zasedání konaném dne 10. 2. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 14/20 - program 2. zasedání
rady města; č. 16/20 - odpisový
plán Základní školy a Mateřské
školy dr.Eduarda Beneše Kožlany
www.kozlany.cz

na rok 2020; č. 17/20 - rozdělení
hospodářského výsledku Základní
školy a Mateřské školy dr.Eduarda
Beneše, Kožlany za rok 2019; č.
18/20 - účetní závěrku za rok
2019 Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany; č. 19/20 - podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace Zá-

kladní škola a Mateřská škola
dr.Eduarda Beneše Kožlany do titulu „Podpora preventivních aktivit
a výchovy k toleranci v roce 2020“
a případné přijetí dotace; č. 20/20
- Řád veřejného pohřebiště města
Kožlany; č. 25/20 - smlouvu o zřízení věcného břemene Kožlany,
PS, Kralovická, p.č. 2316/147,
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kNN, na pozemcích p.č. 1887/1,
1887/3, 4268/2 vše v k.ú. Kožlany
uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 27/20 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí
dotace z rozpočtu města ve výši 30
800,- Kč na činnost Kulturního
spolku Jiřího Radima ze Dřevce v
roce 2020; č. 28/20 - poskytnutí
finančního daru v částce 15 000,Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2020;
č. 29/20 - poskytnutí finančního
daru v částce 5 000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, Základní organizace Kožlany v
roce 2020; č. 30/20 - poskytnutí
finančního daru v částce 5 000,Kč na zajištění činnosti Českého
svazu chovatelů, Základní organizace Kožlany v roce 2020; č.

31/20 - poskytnutí finančního daru
ve výši 1250,- Kč na činnost Svazu
tělesně postižených v ČR o.s.,
místní organizace Plasy, v roce
2020.
Rada neschvaluje:
č. 26/20 - poskytnutí finančního
příspěvku pro Hospic svatého Lazara, z.s. z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu
města.
Rada souhlasí:
č. 21/20 - s pronájmem bytu č. P3
v č.p. 456 Polní ul., Kožlany paní
Evě Polcarové na dobu určitou dle
podmínek uvedených v nájemní
smlouvě; č. 22/20 - se stavbou
STL přípojky Kožlany, Kralovická
297, na pozemku p.č. 4150/4 k.ú.
Kožlany za podmínky, že tato
stavba bude realizována v průběhu

rekonstrukce silnice II/229 Kožlany; v opačném případě nebude
uložení plynové přípojky do pozemku p.č. 4150/4 k.ú. Kožlany
povoleno; č. 23/20 - se stavbou
STL přípojky Kožlany, Pražská 435,
na pozemku p.č. 4150/47 k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek; č. 24/20 - s výstavbou domovní ČOV a kanalizace pro č.p.
229 Kožlany na pozemku p.č. st.
337, 377/15, 4317/2, 4360 vše v
k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě
připomínek.
Rada jmenuje:
č. 15/20 - předsedou kulturní komise Ing. Kláru Hurtovou, členy
Martinu Blechovou, Šárku Mudrovou s činností od 01. března 2020.

Výsledky projednání rady města na 3. zasedání konaném dne 24. 2. 2020

Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace
Rada schvaluje:
č. 32/20 - program 3. zasedání
rady města; č. 33/20 - termín a
program 6. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 35/20 - návrh
veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na
zajištění činnosti DBK Kožlany –
Kralovice v roce 2020; č. 36/20 poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,- Kč pro Dům dětí a mládeže Kralovice na zajištění činnosti
příspěvkové organizace v roce

Pozvánka na
zastupitelstvo
v pondělí 9. března 2020
v 18:00 hodin
se koná
6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOŽLANY
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti
Městského muzea
Kožlany

www.kozlany.cz

2020; č. 37/20 - dočasný zábor
části pozemku p.č. 500/3 v k.ú.
Kožlany do 15.05.2020 z důvodu
uložení palivového dříví; č. 38/20 pronájem nebytových prostor v
č.p. 260 Kožlany paní Haně Mařákové za měsíční nájemce 2500,Kč, na dobu pěti let s možností
prodloužení a zkušební dobou jednoho roku po doložení kvalifikačních předpokladů dle podmínek
zveřejněného záměru pronájmu; č.
39/20 - poskytnutí finančního daru
v částce 12 000,- Kč na zajištění
činnosti spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v
roce 2020.

Rada doporučuje:
č. 34/20 - zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotace ve výši 130
000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě
Kožlany,
IČ
14703335 na činnost v roce 2020;
č. 40/20 - zastupitelstvu stanovit
orientační kupní cenu pozemků v
intravilánu města Kožlany dle způsobu skutečného využití takto: 300
Kč/m2 stavební pozemky, 150
Kč/m2 zahrady, 75 Kč/m2 ostatní
(cesty); Dřevec, Buček, Hedčany,
Hodyně takto: 75 Kč/m2 stavební,
50 Kč/m2 ostatní pozemky.

Program:
1)Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2)Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3)Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2019
4)Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
5)Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020,
-smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění činnosti sportovní organizace v roce 2020,
-dodatek č. 11 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu,
-prodej pozemku p.č. 815/3 v k.ú. Bohy,
-směna pozemku p.č. 2316/148 k.ú. Kožlany nově odděleného od pozemku
p.č. 2316/38 k.ú. Kožlany za pozemek p.č. 2262/6 nově odděleného od pozemku p.č. 2262/3 vše k.ú. Kožlany,
-nabídka odkupu pozemků p.č. 2982/4, 2984/1, 2987/6, 2987/7, 2987/8
vše v k.ú. Kožlany,
-úplatný převod pozemku p.č. 28/2 k.ú. Hedčany od Státního pozemkového
úřadu do majetku města,
-stanovení orientační kupní ceny pozemků v intravilánu města Kožlany a
částí města dle způsobu využití
6)Změna rozpočtu na rok 2020 - 1. rozpočtové opatření
7)Zpráva starosty města
8)Diskuse
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Informace

Popelnice bez známky pro rok 2020 budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 26. března 2020. Po
tomto datu budou vyváženy popelnice pouze se
známkou pro letošní rok.
Také chceme upozornit, že svozová služba nemusí
vyvážet popelnice, kde je vysypaný žhavý nebo teplý
popel a také popelnice, kde jsou vysypány komodity,

které do směsného odpadu nepatří a jsou určeny do
tříděného odpadu / tedy plastové lahve, papír, apod./,
stavební suť apod.
O datu zahájení vývozu biopopelnic v letošním roce
budeme informovat na našich webových stránkách a
ve vývěskách.

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zima nás už asi letos nepřekvapí
a i při pohledu do kalendáře se neodvratně blíží jaro. Než nastíním,
co nás čeká, ohlédnu se ještě do
minulosti.
V pololetí jsme rozdali dětem
výpisy z vysvědčení. To za obě pololetí dostanou tradičně až na konci školního roku. Předcházíme tím
tomu, aby na někdy značně „použitý“ vrácený originál bylo možné
známky za druhý půlrok vůbec dotisknout. Výpisy z vysvědčení se
nevrací.
Čtvrtého února hostila naše škola okresní turnaj nejmladších žáků
ve florbale. Jak se klukům dařilo,
se dozvíte na jiném místě zpravodaje. Jen bych chtěl říct, že jejich
výkony byly skvělé na hranici jejich možností a v konkurenci větších škol se neztratili.
Od 9. února proběhl tradiční týdenní lyžařský kurz v Telnici. Žáky
sedmé třídy ZŠ jsme doplnili o zájemce,
které
jsme
vybrali
z ostatních tříd. Výběr žáků probíhá podle následujících kritérií:
přednost mají žáci starší, kteří se
ještě LVK nezúčastnili, potom starší zájemci ostatní a nakonec i mladší zájemci. Samozřejmě záleží i
na chování žáka. „Zlobiče“ si na
hory nikdo brát nebude… Kritéria
pro příští rok budou stejná. Protože škola chystá v květnu zájezd do
Anglie (pokud to situace v Evropě
dovolí),
nebyl
zájem
žáků
z pochopitelných důvodů velký.
Abychom doplnili kapacitu chaty a
tím snížili finanční náročnost, jelo
s námi ještě několik žáků „vy-

šlých“. Myslím, že vše klapalo bez
větších problémů a všichni si kurz
náležitě užili.
V mateřské škole proběhl program zubní prevence a Malá technická univerzita, která je hrazena
z MAP Kralovice.
V základní škole si děti zopakovaly v rámci environmentální výchovy a pořadu „Tonda Obal na
cestách“ třídění odpadu a nakládání s ním. Většina dětí tuto problematiku samozřejmě dobře zná, ve
škole se třídí a věřím, že i ve většině kožlanských domácností. Jak
ale říkala jedna moje paní učitelka:“ Opakování je matka moudrosti.“

V polovině února začal pro 3. –
4. třídu plavecký výcvik, který bude končit až poslední týden
v dubnu. Umění plavat je podle
mého názoru v dnešní době důležitá a snad také běžná věc. Ti starší
ho již zvládají bez větších problémů. Od předloňského roku je plavání povinné ve všech školách a
ministerstvo stále nabízí dotaci na
dopravu. Ta sice nepokryje celé
náklady, ale děti budou doplácet
jenom cca 100,- na osobu. Nákla-

dy na bazén a výuku instruktorů
platí jako každý rok škola. Škoda
jen, že do prvních lekcí zasáhla
chřipka a dětí jezdí opravdu málo.
Snad se situace po prázdninách
zlepší. Ještě bych chtěl podotknout, že plavání nahrazuje po
dobu výcviku hodiny tělesné výchovy. V těch potom děti dohánějí
to, co zameškají cestováním.
Na
konci
února
se
kluci
z nejvyšších ročníků zúčastnili turnaje v basketbale a jen o kousek
jim uteklo třetí místo. Snad to bude za rok lepší.
V této době také začínají dvouhodinové preventivní programy
ACET pro všechny třídy, zaměřené
na klima třídy a bezpečnost na sítích. Po podzimním průzkumu bychom chtěli klima a vztahy ve třídách zlepšit.
Před námi jsou jarní prázdniny a
snad i klidný březen. Pevně věřím,
že nám nějaké virové nebezpečí
nezavře na jaře školy a budeme
moci pokračovat v práci. Na konci
března bude také zveřejněna inspekční zpráva, kde najdete výsledky školy. Zpráva bude jak na
našich stránkách a předpokládám,
že i zřizovatele, tak ji najdete na
webu ČŠI.
Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte
nám Vaše postřehy a nápady, řešte s námi problémy a pevně věřím,
že k nám budou všechny děti chodit s radostí.
Mgr. Jaroslav Švarc

LVK Telnice 2020

Již od listopadových třídních schůzek se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci, nemohli dočkat lyžařského
kurzu. Oproti jiným rokům, zájemců bylo dost, ale jen
do té chvíle, než se dozvěděli o zájezdu do Londýna,
pořádaným naší školou. Proto se mezi účastníky zájezdu objevil jeden deváťák, deset sedmáků, dva šesťáci a čtyři bývalí žáci naší školy. V neděli 9. února ve
čtrnáct hodin jsme naplnili bílý autobus „Šnajdr“bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice
v Krušných horách. Cesta ubíhala rychle a všichni se
už nemohli dočkat. Přivítala nás skoro zimní Telnice se
sedačkovou lanovkou a některými vleky v provozu a
www.kozlany.cz

dostatkem technického sněhu na sjezdovkách. Vedoucími kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan
Kotěšovec, kteří si dělali starosti, jak to dopadne bez
sjezdovky Cvičná louka. Lyžařský výcvik začal hned
v pondělí dopoledne rozdělením do družstev a lyžovali
jsme všichni, pokročilí i začátečníci, jen na Mevě nad
chatou Tereza, neboť sedačková lanovka pro silný vítr
nejezdila. V prvním družstvu bylo devět relativně dobrých lyžařů. Ve druhém byli lyžaři, kteří si moc nevěřili, nebo úplní začátečníci. Ti museli postupně překonat
strach z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu
a z pohybu na lyžích. Úterý přineslo již lepší lyžařské
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podmínky, teplota lehce nad nulou, sníh krásný, vítr
se utišil a sedačka jezdila. Ti nejlepší lyžovali na Macháčkovi - Nové a druhé družstvo na Mevě. Ve středu
se dalo o všech říci, že jsou lyžaři a poměrně dobře
zvládají tajemství sjezdového lyžování. Po obědě jsme
jeli všichni relaxovat do děčínského aquaparku, kde
jsme dali odpočinout unaveným tělům, vydováděli se
na tobogánech, vyhřáli kosti ve vířivkách a pak nám
otevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM.
Zde každý s hodinou a půl volna naložil, jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží. Od čtvrtka už všichni, až na
malé výjimky, bez problémů vládli svými „prkénky“a
ti dobří ladili svůj lyžařský styl.

Páteční ráno nás čekaly velké závody, kdy každý
prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili
trať, zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili
na trať „ obřího slalomu“. Všichni ji projeli bez pádu,
jen někteří si trať trochu upravili a zkrátili. V součtu
časů obou kol zvítězila v dívkách Andělka Slabá a za
hochy Olda Mudra. Odpoledne za námi dorazila vzácná návštěva: pí. učitelka Berbrová a třídní sedmáků
sl. učitelka Urbanová, která s námi pobyla až do konce kurzu. Sobota byla uplakaná, pršelo a podmínky
pro lyžování nic moc. Přesto jsme vesele lyžovali, ale
jen do jedenácti hodin, pak už nám byla všem zima a
navíc jsme byli i trošku mokří. Po obědě už nebyla síla
a také podmínky na lyžování, proto se všichni vydali
na tradiční procházku do Adolfova. Poslední večer
jsme celý kurs zakončili slavnostním vyhlášením ví-

tězů slalomu, pořádku na pokojích, celkovým zhodnocením pobytu a udělali karneval.

Na něj nastoupili skoro všichni v maskách, včetně
učitelů. Společenská místnost chaty Tereza se proměnila v taneční sál, na „parketě“ se objevili postavičky
z Harryho Pottera, svalnatí plavčíci a další. Zábava,
pro některé nic moc, ale tančilo se a reprodukovaná
hudba rozpálila neúnavné tanečníky a tanečnice až
doběla. My učitelé jsme si tentokrát i zatančili. Nedělní ráno bylo pro některé smutné, jiní se domů těšili.
Nálada v autobuse cestou domů byla neurčitá, alespoň jedna „pozitivní“ věc tu byla – druhý den se šlo
do školy. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem žákům za perfektní chování, letos „lyžák“ proběhl bez
zranění, bez kázeňských prohřešků a zvláště ti mladší
si to užili. Ve volném čase jsme sledovali televizní seriály a biatlon, hráli karty, brnkali na kytary či ukulele
a zpívali. Někteří neustále proháněli mobily. Přesto se
mezi věkově rozdílnými dětmi vytvořila skvělá parta,
nebyl problém vidět vedle sebe deváťáka a šesťáka,
zvláště holky byly vyladěné. Velice dobře se zapojili
do kolektivu naši bývalí žáci, zvláště Mírek a Ondra
byli středem pozornosti našich sedmaček a Andy nám
nosila jídlo jako skutečný profík. Velké poděkování
patří hlavně majitelům penzionu Vasilovi a Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí.
Mgr. Jaroslav Berbr
Mgr. Jan Kotěšovec

Malí florbalisté byli třetí v okrese!

V úterý 4. 2. 2020 naše škola pořádala florbalový
turnaj žáků a žákyň I. stupně. Florbal je v současné
době velice populární a tak zástupci AŠSK vyhlásili celorepublikovou soutěž i této věkové kategorie.
Do naší tělocvičny se sjelo devět družstev ze
škol našeho okresu: Kaznějov, Žihle, Horní Bříza, Kralovice, Třemošná, Manětín, Kozojedy, Dolní Bělá a Kožlany. Družstva byla rozlosována do dvou skupin a utkala se každý s každým. Naše družstvo hrálo ve skupině A, kde bylo pět mužstev. Postupně porazilo Žihli
5:1, Kozojedy 5:1, Manětín 2:1 a na závěr těsně prohrálo 2:3 s Horní Břízou. To znamenalo, že jsme skupinu vyhráli a utkali se s druhým ze skupiny B. Tento
zápas se klukům opravdu nepovedl a s Třemošnou
padli 2:1. Už asi ubývalo našemu mladému týmu sil,
složili jsme ho totiž z žáků od první do páté třídy. Poslední náš zápas byl o třetí místo s Žihlí. Kluci i naše
brankářka se vydali ze všech sil a vyhráli 3:2. To bylo
radosti: medaile, pohár – třetí místo.
www.kozlany.cz
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Všichni hráči podali skvělé výkony, naše brankářka
Sára Háhnová byla asi nejlepší na turnaji, Matěj Šmirous byl vyhlášen s 15 brankami nejlepším střelcem.
Závěrem bych chtěl všem, kteří turnaj pomáhali organizovat; časomíře, AŠSK, rozhodčím a zúčastněným
školám, moc a moc poděkovat, protože i toto je re-

Měsíce leden a únor byly nabité
vzdělávacími programy. Na konci
ledna nás pozvala ZŠ na divadelní
představení „Jak Lesíčkovi uletěly
včely“, které dětem připomělo důležitost třídění odpadků pro udržení čisté přírody.

V druhém únorovém týdnu přímo do MŠ zavítala zubní preventistka. Nemluvila o správném čištění zubů pouze teoreticky, ale
praktickou
ukázkou
s modrými
bonbony
(možné
zakoupit
v lékárně) každému dítěti ukázala
před zrcadlem, jak a na kterých

klama pro školu a město. A úplně na konec, držte
nám palce v dalších sportovních kláních, neboť tento
mladý tým má budoucnost a někteří mohou za tuto
kategorii hrát ještě 3-4 roky.
Mgr. Jaroslav Berbr

Mateřská škola

místech zuby nejlépe vyčistit. Další
dvě
lekce
budou
následovat
v měsíci dubnu a červnu. Pak, jak
pevně věříme, bude zubní hygiena
u dětí na té nejlepší úrovni.
Kožlanská školka se dále zapojila
do programu Malé technické univerzity, jenž je program zaměřený
na rozvíjení technických a logických schopností dětí ve věku 4 – 7
let. Po proškolení tandemu učitelek
(Kratochvílová, Kučerová) 21. 1.
2020, přijela do MŠ zkušená lektorka, která ve dvou dnech 13. 2.
a 17. 2. s dětmi „Chobotniček“ a
„Lvíčátek“ vyzkoušela 4 témata z 8
(„Malý architekt“, „Malý inženýr“,
„Stavitel mostů“. „Stavitel věží“).
Děti se na chvíli staly malými architekty, inženýry, zedníky, elektrikáři, instalatéry, staviteli mostů
a věží. Ostatní lekce začleníme do
vzdělávacího
programu
během
dalších měsíců a necháme děti nahlédnout do světa „Malých vodohospodářů“, „Malých projektantů“,

„Malých energetiků“ a „Stavitelů
měst“.

Kratochvílová, Kučerová

SPOLKY
Po krátké odmlce jsme zase
zpět. V sobotu 4. 1. 2020 se konala výroční valná hromada v naší
hasičské zbrojnici. Letos byla výjimečná tím, že se konaly volby
představitelů SDH Kožlany. Zvoleni
byli: starosta SDH František Kotěšovec, velitel SDH Michal Šot,
náměstek starosty SDH Radovan
Kratochvíl,preventiva SDH František Švec, jednatelka Jana Češková, hospodářka SDH Jitka Švecová, vedoucí kolektivu mladých hasičů Tomáš Kubát, kronikářka SDH Jana Šotová, členové výboru SDH Vítězslav Hauner,
Jiří Švamberg, Hana Klausová, revizor SDH Lenka Kratochvílová.
Po ukončení výroční valné hromady následovala tombola a volná
zábava. Účast byla hojná.
První výjezd hned po novém roce byl 19. 1. 2020 v 15:32 hodin.
Výjezd byl k požáru starých pneumatik v areálu bývalých kasáren za
obcí Hadačka. Po příjezdu všech
jednotek hasičů byl okamžitě požár

www.kozlany.cz

Hasiči města Kožlan

uhašen, nýbrž se jednalo o malé
množství hořících pneumatik.
V sobotu 1. 2. 2020 proběhlo ve
zbrojnici teoretické školení a výcvik jednotky v dýchací technice.
Vyzkoušeli jsme si naše dýchací
přístroje Saturn a Dräger, které
jsou naší výbavou obou zásahových vozů CAS. Prověřili jsme členy naší jednotky a zároveň jsme
zaškolili nové členy naší zásahové
jednotky. Celý výcvik probíhal uvnitř hasičské zbrojnice, kde hasiči
museli ze zavodněného proudu najít nebezpečné lahve a vyprostit
simulovanou zraněnou osobu. Na
cestu jim byly připraveny různé
překážky a viditelnost byla téměř
nulová. Po té jsme odvezli dýchací
přístroje na doplnění a revizi do
Plas
k místním
profesionálům
z HZS. Vše probíhalo pod velením
Michala Šota a Františka Kotěšovce.
Radovan Kratochvíl a Michal Šot
absolvovali pětidenní kurz motorových pil v Přešticích. Dne 15. 2.
2020 naši hasiči provedli krátký

kurz
s motorovou
pilou
v kožlanském lese. Trénovali jsme
jak správně prořezávat padlé
stromy např. po vichřici nebo orkánu a jak dodržet bezpečnostní
pravidla, aby se samotným zasahujícím hasičům nic nestalo. Celý
kurz
řídil
vyškolený
hasič
v Přešticích Radovan Kratochvíl.
Trénovali jsme samozřejmě na popadaných
stromech
určených
k těžbě.

Tentýž den jeli někteří naši členové na Výroční valnou schůzi do
Hlinců, kde proběhla po 5 letech
volba členů do okrsku KožlanyChříč.
Náš sbor nakoupil 6 nehořlavých
zásahových obleků PS2 a zásahových bot pro naše nové členy a pro
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obnovu starých, již už špatných
obleků.
Prostřednictvím zpravodaje bychom chtěli poděkovat paní Kateřině Švarcové za bezplatné našití
znaků a domovenek na naše nové
zásahové oblečení. Děkujeme.
V pátek a v sobotu 21. - 22. 2.
se vydali naši noví členové (M. Beneš, V. Havel, P. Fiala ml., J. Vo-

pata, T. Kubát) na kurz nositelů
dýchací techniky do polygonu na
stanici Košutka patřící HZS Plzeň.
Zde absolvovali první den teorii a
seznámení s polygonem. Druhý
den šli všichni hasiči do polygonu
v plné výstroji s dýchacími přístroji, kde byla tma a navíc zakouřený
celý prostor. Ještě před tím se rozcvičovali na zátěžových trenažé-

rech. Pro vyzkoušení byli posláni
do tlakové komory a bytové jednotky. Vše se zakončilo závěrečným testem, který všichni úspěšně
složili. Chtěl bych podotknout, že
tento kurz je velmi náročný, hlavně po fyzické stránce.
S pozdravem
Vaši Hasiči

Hedčany znovu zkrášlí muzeum
Přestože František Šafránek, architekt, stavitel, hedčanský rodák
a čestný občan této obce žil v Hedčanech poměrně krátce, nikdy na
své rodiště nezapomněl. Hedčany
miloval natolik, že se rozhodl zanechat po sobě budoucím generacím nějaký odkaz. Tím se stalo
muzeum.
Základní kámen budovy, která
byla svým umístěním v malé obci i
vzhledem zcela netradiční, byl položen 23. dubna 1907. František
Šafránek věnoval na její vybudování 7 000 korun. Hedčanští dovezli zdarma materiál a obec zapůjčila lešení. O rok později bylo
již muzeum hotové a předáno obci.
Ta se zavázala, že objekt ve tvaru
osmiboké rotundy připomínající
hvězdu či kapli bude udržovat.
Stavitel navíc v roce 1916 založil
Jubilejní nadaci, do které vložil 3
000 korun. Peníze a úroky z nich
měly sloužit na udržování budovy.
Podle návštěvní knihy byl objekt
ve 20. letech minulého století poměrně vyhledávaným cílem turistů, školních exkurzí a obyvatel ze
širokého okolí. Vždyť hedčanské
muzeum bylo vůbec první institucí
svého druhu na tehdejším politickém okrese kralovickém. A návštěvníci se měli na co dívat –
www.kozlany.cz

Šafránek do něj umístil na 600
předmětů - 150 podobizen, 110
obrazů, 50 bust slavných českých
mužů, 40 plánů a technických
předmětů a 250 knih.
Muzeum ale během následujících
let čekal smutný osud. V roce 1918
František Šafránek jako majitel sýrárny v Domažlicích umírá a nadační peníze na péči o muzeum
nestačí.
Nikdo o
budovu
nepečuje a v
roce
1933 je
do
ní
zakázán
vstup,
aby na
někoho
něco
nespadlo. O šest let později začíná
skrz střechu pršet. Část předmětů
byla přesunuta do hedčanské školy, další do muzea v Kožlanech či
do Mariánské Týnice, některé
svazky byly spáleny. Od roku 1942
se uvnitř skladovalo mléko a poslední návštěvník otevřel dveře
muzea v únoru 1945. V prosinci
1963 se jeho osud definitivně uzavírá, Jubilejní muzeum je zbořeno.

Významného rodáka dnes už
připomíná jen monumentální hrobka na hřbitově. Po jeho daru Hedčanským zbyly pouze fotografie,
plánky a několik textů v historických knihách. Rozhodli jsme se
proto, že muzeum znovu postavíme. Půjde ale jen o jeho miniaturu, která nám slavného stavitele i
jeho odkaz budoucím generacím
bude znovu připomínat. Vždyť zapomínat na historii, na naše předky by se nemělo.
Se stavbou necelé tři metry vysoké miniatury jsme již na konci
loňského roku začali. Její slavnostní odhalení plánujeme na srpen
2021. Právě 29. srpna 1909 bylo
Jubilejní muzeum zpřístupněno veřejnosti.
Náklady na výstavbu miniatury
tak, aby co nejvíce odpovídala již
neexistujícímu originálu, jsme vypočítali na 100 tisíc korun. Finance
se snažíme získávat od sponzorů či
pořádáním akcí pod hlavičkou
SDH. Přispět ale může kdokoliv. Ať
už finančně či materiálně. Kasička
na dobrovolný příspěvek je umístěna v hedčanské restauraci a
všem za jakoukoliv částku předem
děkujeme.
Za SDH Hedčany Valentýna Bílá
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HISTORIE
Hodyňská škola

Dodnes žije v Hodyni, Dřevci a Bučku hodně dospělých, kteří ještě v padesátých a šedesátých letech 20.
století chodili do jednotřídní školy v Hodyni. Dnes je
budova opuštěná a je využívána pouze příležitostně.
V roce 2018 oslavila hodyňská škola (nikoli ale budova) 150 let od svého oficiálního založení.
Před postavením budovy čp. 8 fungovala hodyňská
škola různě. Prvním učitelem byl údajně – podle školní
kroniky z let 1940-55 – Václav Žaloudek, který se zde
měl vyskytovat už kolem roku 1830. Učilo se po jednotlivých domech, každý hospodář měl učiteli opatřovat byt a stravu na jeden týden. V určitý den se učitel
měl s dětmi dostavit do kralovické školy na přezkoušení. Pak se nějakou dobu vyučovalo ve statcích čp.
16 a čp. 17, v létě údajně i v kapli sv. Jana Křtitele,
která patřila obci.

Pohled na Hodyni po první světové válce, významné
objekty včetně školy.
Oficiálně však byla škola v Hodyni zřízena až v roce
1868. V žádosti na C.k. místodržitelství do Prahy
představitelé obcí Hodyně, Dřevec a Buček sepsali
všechny důvody, které je k tomuto kroku vedly. Hned
v úvodu žádosti se psalo: „..aby sobě osvojila (dítka)
školního vzdělání, v té míře, kterou nynější pokročilá
doba vyžaduje…“. Jedním z argumentů byla i vzdálenost, již děti každý den musely překovat. Dřevecké
děti chodily do Kožlan, což bylo cca tři čtvrtě hodiny
dvakrát denně, hodyňské a bučecké do Kralovic, kam
byla cesta ještě o půl hodiny delší. Představení obcí
argumentovali i tím, že děti nemohou v deštích a
v zimě pro mráz chodit do školy, neboť by je to mohlo
ohrozit na životě. K žádosti jsou také přiloženy seznamy školou povinných dětí: do Kožlan z Dřevce docházelo 27 dětí, z Hodyně do Kralovic 30 dětí a
z Bučku tamtéž 15 dětí. Celkem tedy 72 dětí, což by

byla dost rozsáhlá základna pro jednotřídní obecnou
školu. Vždyť všechny tři obce měly tehdy dohromady
519 duší!
Záměr obcí byl schválen C.k. místodržitelstvím
v Praze a škola zřízena dekretem ze dne 15. 7. 1868.
Pro umístění třídy a ubytování učitele se koupil domek
čp. 24. Škola byla filiální k obecné škole v Kralovicích
a byla pod dohledem kralovického faráře Pavla Zahálky; učitelem zde tehdy byl Antonín Kožíšek. Učitel měl
smluvně ošetřeno nejen své bydlení, ale i zahrádku a
pozemky k užívání, rovněž i otop na zimu. Ve zřizovací listině se zmiňoval úklid školní budovy, otop, její financování a vydržování. V této době tvořily obce Buček, Dřevec a Hodyně jednu politickou obec Dřevec a
jejím starostou byl Vojtěch Janský z Hodyně.
Objekt čp. 24 potřeboval nutně stavební úpravy, a
tak obec zažádala o státní subvenci. Tu obdržela ve
školním roce1881/82 ve výši 500 zlatých. Avšak
obecní zastupitelstvo rozhodlo, že postaví raději nový
objekt, dnešní čp. 8, kam bude škola přestěhována.
K tomu skutečně došlo a nová budova byla slavnostně
otevřena dne 1. 1. 1883. Ve škole byla umístěna jedna třída, druhá třída, zřízená v roce 1893 pro neustále
vzrůstající počet dětí, byla poté umístěna v čp. 27.
V obecní škole se vyučovalo v pěti postupových ročnících, do měšťanské chlapecké školy bylo možno docházet do Kralovic, do dívčí od roku 1911 do Kožlan.
Už mezi první a druhou světovou válkou se počty
dětí ve škole snížily, takže se opět učilo pouze
v budově čp. 8. Na konci druhé světové války, od 28.
2. 1945, byli ve škole ubytováni němečtí uprchlíci,
proto se vyučovalo v náhradní místnosti v čp. 1 u pana Prusíka. Uprchlíci odešli 6. 5. 1945 a škola byla po
svém uklizení a dezinfekci od června opět způsobilá
k přijmutí žáků. Po válce se počet dětí dále snižoval:
v roce 1950 jich bylo podle výkazu 27, v roce 1955
32, v roce 1960 21 a v roce 1968 12 žáků. Protože
prognóza na rok 1969 počítala pouze se sedmi až devíti žáky, tak dne 26. 6. 1968 rozhodlo ONV Plzeňsever školu v Hodyni zrušit.
V plaském archivu jsou uloženy všechny dochované
školní materiály od konce 19. století až do roku 1968
(v samostatném fondu nebo v kartonu č. 12 nezpracovaného fondu okresního úřadu v Kralovicích). A tak
mohou zájemci o svoji minulost či o minulost svých
předků nahlédnout do třídních výkazů, matriky žactva, školních kronik, inventárních seznamů apod. a
zavzpomínat si na dobu minulou, kdy byli ještě oni
nebo jejich předkové s touto školou spojeni.
Jitka Vlčková

Co se děje na starém tržišti?

V únorových dnech bylo na starém tržišti za radnicí
u obecní pískovny poněkud rušno. Pracovníci technické čety městského úřadu v čele s místostarostou panem J. Kourou začali čistit tamní džungli. Ptáte se
proč? Protože se zde budou sázet nové ovocné
stromy.
Na přelomu 50. a 60. let 20. století zde byla vysázena nová třešňovka. O stromy se zprvu, než vyrostly
do dospělosti, starali kožlanští zahrádkáři. Posléze se
však ze sadu a jeho okolí stalo skladiště zemědělské
www.kozlany.cz

techniky a všeho nepotřebného harampádí. Stromy
zpustly, pozemek zarostl nejrůznějšími nálety, místo,
nepříliš bezpečné, si vyhlédly pro své hry děti.
Nové vedení města, které si dalo jako jednu z priorit
výsadbu nové zeleně (kde se jen dá), vyšlo nám, zahrádkářům, velmi vstříc a vykonává všechny těžké
práce, které bychom my, zahrádkáři důchodového věku (skoro všichni), již nezvládli. Ale zvládneme zasadit stromy, zvládneme se o ně postarat v prvních le-
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tech, aby správně rostly. Pak už to bude na mladších,
přičemž doufáme, že se najdou.
Zatím se upravuje pouze horní část sadu pod pískovnou. V dolní části zůstaly staré třešně, které budou ošetřeny, a uvidíme, zda a jak budou ještě rodit.
Poražené staré třešňové stromy byly všechny nemocné, dřevo v kmenech trouchnivělo. První nové stromy,
vybraní jedinci starých odolných odrůd, by měly být
vysazeny na konci března. Tamní plocha je vhodná
pro výsadbu hrušní, ty nesnášejí spodní vodu, švestek
a opět třešní. Teprve po pozemkových úpravách, až
bude vymezena východní hranice pozemku, uvidíme,
zda je možno vedle dvou plánovaných řad vysadit ještě třetí řadu, či jen pouze keřové porosty – lísky, bezinky ale i např. zlatici pro včely. Keřové skupiny po
obvodu by měly sloužit k úkrytu drobné zvěře. Každý
stromek bude mít vlastní oplocení, aby jej nezničila
v prvních letech růstu zvěř. I příroda občas potřebuje
cílenou a citlivou úpravu.
A protože na zahradě je a bude před výsadbou i při
ní stále hodně práce, a protože stromy sázíme pro
budoucí generace, které v Kožlanech vyrůstají, a
chceme doufat, že tu i zůstanou, tak bychom byli
velmi rádi, kdybyste nám přišli na konci března pomoci rozvézt hlínu, srovnat pozemek a společně vysázet

a oplotit stromy. Termín akce bude vyvěšen na stránkách města i na vývěsních tabulích. Co vám můžeme
nabídnout? Alespoň občerstvení a určitě i dobrý pocit
z výsadby zeleně, dobrý pocit z toho, že další kousek
Kožlan prokoukl, a rovněž i ze společné práce pro budoucí generace. Jsme přesvědčeni, že z nového sadu
tentokrát nikdo skladiště neudělá.

Pohled na vyčištěnou plochu bývalého tržiště za radnicí.

Jitka Vlčková

Zádrhel spisovné češtiny
Také jste si všimli, milí Kožlanští,
že nám občas někdo přejmenuje
Vožehův rybník čili Vožehák na
Ožehův rybník čili Ožehák, tak jako
například naši sousedé? Člověk se
musí chytit za hlavu a říci si, koho
to zase napadlo vyvíjet podobné
aktivity. Zřejmě v duchu vokno –
okno, vocud – odsud, vokap –
okap, vosel – osel atd. (tam přeci
to v nemá na začátku slov co dělat!), se rozhodl autor textů např.
informativní tabule bez znalosti
místních reálií a zřejmě v záchvatu

V Dřevci, na zahradě usedlosti
čp. 7, je uloženo torzo pískovcového křížového kamene. V knize Paměť krajiny IV, Soupis drobných
památek Chříčska a Kožlanska od
autorů Ireny Bukačové a Jiřího Fáka z roku 2009 je tento kříž
popsán na str. 105 jako kříž Barbory Hibnerové. Avšak v Dřevci se
k tomuto kříži vypravuje zajímavá
historka, kterou ve výše uvedené
knize nenajdeme. Podle podání
paní Jarmily Markové, jíž tento příběh předala její babička, paní Aloisie Grosová, která se dožila sto let,
je původ kříže následující:

lingvistického nadšení opravit pomístní název, který se používá po
staletí. Onen dotyčný asi nikdy
neslyšel
o
mlynářském
rodu
Vožehů, po nichž byl rybník pojmenován.
Asi by nebylo nic moc pěkného,
kdyby se nám za chvíli z vosy nestala
osa,
z vokálu
okál
či
z vodníka odník. My naštěstí víme,
jak se rybník pod Kožlany správně
jmenuje a proč. Tak to musíme jen
těm udiveným tazatelům vysvětlovat a říkat jim, že na rozdíl od pří-

Tak trochu jiný příběh z Dřevce
U usedlosti čp. 7 stála dříve kamenná ohradní zeď, která se táhla
téměř k rybníku, z níž se dnes dochovala pouze část. U zdi rostl letitý vysoký strom, pod nímž se
scházela dřevecká omladina. Pod
tímto stromem čekala také jednou
za bouře dívka na svého chlapce
z Kralovic, ten ale stále nepřicházel. Do stromu udeřil blesk a dívku
na místě zabil. Na její památku byl
na koruně kamenné zdi, v místě,
kde k tragické události došlo, vztyčen trojramenný jetelový kříž s
pamětním nápisem
„BAR//BORA//HIBNE//ROWA//176
4“. Při destrukci kamenné zdi se

jmení Vopat a Opat – ta jsou na
Kralovicku obě hojná, je u nás
pouze příjmení Vožeh, nikoli Ožeh.
Je to příjmení velmi staré, doložené v Kožlanech už od 16. století a
podle berní ruly z roku 1653
v Čechách pouze jediné!
Přeci nebudeme jako Pražáci,
kteří Vořechovku, pojmenovanou
podle pana Vořecha, překřtili „spisovně“ na Ořechovku. A tak už to
zůstalo.
Jitka Vlčková

křížek zřítil a rozbil se. Dnes je
z něho zachována podstatná část,
avšak horní a pravé rameno chybí.
Je-li celý příběh pravdivý, či je
pravdivé jeho jádro, nebo se jedná
o místní pověst, se dnes dopátráme jen obtížně. Snažil se o to již i
dřevecký kronikář pan Jakeš, ale
jeho vysvětlení nejsou zcela věrohodná. A tak se nechme inspirovat
starým latinským moudrem: Pověst roste tak, že se rozšiřuje, čili
Fama crescit eundo. Ostatně, kdo
dnes ví.
Jitka Vlčková

Výběr z pranostik

V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
www.kozlany.cz
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Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny (1. března)
O svaté Anežce od kamen se nechce (2. března)
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese (7. března).
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře (12. března).
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou (19. března).
Svatý Matěj ledy nechá (24. února), svatý Josef je pak seká.
Když noc na Matičku (den Zvěstování Panně Marii) jasno, bude úroda, krásno (25. března).
O svaté Balbíně je už po zimě (30. března).
Na závěr kontrola správnosti pranostik: Krtek opravdu ryl a ryje a sníh zemi opravdu nekryje.
Jitka Vlčková

KNIHOVNA
2. - 6. března 2020
bude uzavřena knihovna
z důvodu dovolené
Sbírka šatstva,
obuvi a hraček
10. 3. a 13. 3. 2020
9:00 -11:30 a 14:00-17:00
Čisté zboží zabalte prosím do
krabic, nebo igelitových pytlů,
tak aby vydrželo transport.

SPORT
TJ Olympie Kožlany

Zimní přestávka pomalu končí a během tohoto měsíce už naše A-mužstvo čeká ostrý start jarní sezóny (mládež a stará garda si musí počkat do dubna). Na domácím hřišti se tým sice představí až příští měsíc, přesto už
teď srdečně zveme všechny naše fanoušky, aby přišli hráče podpořit a pomoci jim tak k co nejlepším výkonům
a výsledkům.
Rovněž zveme příznivce dobré zábavy na tradiční Šibřinky, které se konají v sobotu 14. března. Bližší informace naleznete na jiném místě tohoto čísla a samozřejmě také na městských vývěskách a na webových stránkách města.
Stále také hledáme řešení ohledně fungování uvolněného kiosku na hřišti. Pokud by se našel zájemce o jeho
provozování, jistě se domluvíme na oboustranně přijatelných podmínkách. Detailní informace u hospodáře TJ
J. Kotěšovce, případně u kteréhokoliv dalšího funkcionáře TJ (V. Kratochvíl, J. Švamberg, …).
Program - březen:
A-mužstvo:
Příprava:
7. 3. Zavidov B - Kožlany
14. 3. Březina - Kožlany

12:00
15:00

(hřiště T. Rakovník)

Mistrovská utkání:
21. 3. Ledce - Kožlany
28. 3. Nýřany - Kožlany

15:00
15:00

TJ Olympie Kožlany
pořádá
v sobotu 14. 3. 2020 od 20:00 hod.
ŠIBŘINKY na téma: M R A Z Í K
Sokolovna Kožlany
Hudba: ToNic
Tombola
Vstup: 100 Kč
Vítány jsou i další masky!

www.kozlany.cz
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DBaK
Basketbalové soutěže mini jsou
dohrané a týmy mají před sebou
kvalifikace o NF a MČR. Ligové
soutěže mají za sebou podstatné
části nadstaveb. Jak si kdo v této
části sezóny vede, si Vás dovolíme
seznámit na následujících řádcích.
Ženy si ve finálové skupině zatím nepřipsaly výhru, ale musíme
říct, že tento stav je hlavně důsledkem zranění hráček základní
rotace. I tak jim 2 výhry ze základní části stačí na 7 místo.
Juniorky si ve finálové skupině
dokázaly poradit doma s HBB a
přivést výhru z Jablonce. Bohužel
prohrály doma s Chomutovem, Ostravou a venku s Brandýsem. A
v polovině finálové části jsou na 4.
místě tabulky.
Kadetky po úvodní porážce na
BŠ Praha dokázaly všechny další
zápasy vyhrát a v neúplné tabulce
(odloženo několik zápasů kvůli jarním prázdninám) jim patří druhá
postupová příčka. Navíc v prvním
týdnu března proběhne na ČBF

schůzka Komise výkonnostního
basketbalu dívek a hlavním bodem
jednání bude návrh na rozšíření
extraligy U17 z 12 na 16 týmů. Postupujícími do rozšířené extraligy
by měly být právě týmy na 1.-4.
místě finálové skupiny. Pokud toto
místo obsadí „B“ tým Hradce Králové, pak bude mít právo postupu i
tým na 5. místě. Takže držte U17
palce a třeba se té extraligy dočkáme.
Starší žákyně U15 jsou také
v polovině Extraligy a se započítáním výsledků ze základní části mají
vyrovnanou bilanci 7 výher a 7
proher a tento stav je drží
v současné době na krásném 5.
místě tabulky. A postupové „starosti“ na MČR jsou v této chvíli velice aktuální. Postup na závěrečný
turnaj, který se bude pořádat u vítěze Extraligy, si zajistí osm týmů.
Turnaj
bude
pravděpodobně
v Hradci Králové, který je sále bez
porážky, a když potvrdí své výsadní postavení i v druhé polovině

soutěže bude na domácím hřišti
největším favoritem na titul.
Mladší žákyně si po smolném
nepostoupení do extraligy spravují
chuť a ovládají ligovou soutěž bez
porážky s průměrným nástřelem
145 bodů na zápas a výbornou obranou, která soupeřům dovolila
v průměru pouze necelých 36 bodů
v zápase.
Starší minižákyně zakončily oblastní přebor cenou výhrou nad
týmem Klatov a získají bronzové
medaile. Do kvalifikace se přihlásila kromě nás i družstva Klatov a
K. Varů. Jelikož K. Vary jsou pořadatelem MČR, tak bude mít oblast
na mistrovství zastoupení dvou
týmů.
Mladší minižákyně zakončily soutěž na 5 místě s bilancí 5 výher a
15 proher a do kvalifikace jdou
pouze s týmem K. Varů.
Nejmladší minižákyně vybojovaly
ve sdružené krajském přeboru
3. místo a v kvalifikaci si zahrají o
postup pouze proti týmu Klatov.

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: denkova@kozlany.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě
na MěÚ Kožlany, telefon 373 396 613 (A. Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako
přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává: Městský řad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, IČO 00257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273.
Vychází 11x ročně jako měsíčník – obecní zpravodaj. Cena výtisku 8,- Kč. Vychází 2. 3. 2020.
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